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Geacht College,

Het doet ons genoegen u hierbij opnieuw drie exemplaren van het Jaarplan 2017 
van Stichting Trias te kunnen toezenden. De vorige versie komt hiermee te 
vervallen.

Met vriendelijke groet, 
R. Prins
Sectorhoofd Samenlevingsopbouw

Bezoek onze website: www.stichtingtrias.nl
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Inleiding
Sinds het jaarplan 2008 hebben gemeente en Trias zich geheel verbonden aan de WILL systematiek. 
Het jaar 2017 zal het derde jaar zijn van een vierjarige cyclus, waarin we ons verantwoorden volgens 
deze systematiek. Bij deze systematiek is een aantal zaken van belang;

• Cyclus
• Verantwoording
• Registratie
• Monitoren

Dit jaarplan is geschreven vanuit het oogpunt dat al onze beschreven diensten en ingebrachte 
expertise een nauwe verbinding hebben met de sociale teams en het toegangsteam jeugd. De agogen 
zijn dan ook allen lid van een sociaal team en brengen hun eigen expertise mee, die ze dan ook ter 
beschikking stellen aan het sociaal team. De jongerenwerkers hebben regelmatig overleg met het 
toegangsteam jeugd. Alle activiteiten en de projecten zullen in nauwe samenwerking en samenhang 
met de sociale teams plaatsvinden.

Cyclus
De afgesproken cyclus voor 2017 is als volgt:
1 maart 2016

1 mei 2016

De gemeente levert de gewenste beleidsresultaten aan Trias.
Deze beleidsresultaten worden bepaald door de door de Raad vastgestelde 
productbegroting en beleidsnotities (uitgangspunt bestek 2016).
Trias levert op basis van haar expertise een startpakket, waarin beleid is 
vertaald in concrete activiteiten en meetbare resultaten.

Basispakket Periode: Op basis van kengetallen
(regulier) 4 jaar vast
Flexibel Pakket Periode: Vraaggestuurd
(regulier) 1 jaar vast Probleemgericht

Resultaatgericht
Planmatig

Projecten Periode: Vraaggestuurd
(tijdelijk geld, additioneel) Tijdelijk Probleemgericht

Resultaatgericht
Planmatig

1 juli 2016 
1 oktober 2016 
1 december 2016 
1 september 2017 
1 mei 2018 
1 oktober 2018

Definitieve afspraken en prioriteitstelling door gemeente en Trias. 
Definitief jaarplan 2017 met kostprijzen 
Uitvoeringsovereenkomst 2017 
Trendrapportage, eventuele bijstellingen
Verantwoording 2017 d.m.v. jaarverslag en financieel jaarverslag 2017 
Definitieve vaststelling uitvoeringsovereenkomst en beschikking 2017

Jaarplan 2017
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Financiering
Basispakket Startpakket 2017 Jaarplan 2017
Kinderwerk 3.500 3.500
Jongerenwerk 74.224 78.297
Participatie 118.197 118.197
Vrijwilligerswerk & Mantelzorg 104.996 110.607
Sociale Teams 168.456 191.893
Dorpshuizen 315.409 287.180

Overig
Huisvesting Punthoes 44.867 44.867
Totaal 829.649 834.541

Peuterspeelzaalwerk 85.000 80.000

Projecten
Borch kwartier 72.726 72.726
MFA Yders Hoes 30.000
Frictiekosten vanwege 
bezuinigingen (afkoop 
huurcontract Boschhuis)

19.196 10.000

Productie-uren

FTE Productie-uren Bruto uurprijs Netto uurprijs
SCW 5,58 6.975 € 81,49 € 72,04
FD 7,64 9550 € 88,08 € 41,87
De bruto uurprijs = totale kosten/productie-uren 
De netto uurprijs = subsidiekosten/productie-uren

Centrale overhead ligt rond de 10%.

Lopende projecten
In 2017 lopen de volgende projecten nog door (deze worden gefinancierd middels projectsubsidie): 

De Geluksroute
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Kinderwerk

Cijfers 01 januari 2014 1911 kinderen 5-9 jaar
2109 kinderen 10-14 jaar
2079 jongens
1941 meisjes

Gemeentelijke doelstelling Het stimuleren van de ontplooiing van kinderen.
Het bereiken van een ononderbroken ontwikkelingslijn. 
Het bieden van ontwikkelingskansen.______________

Kosten Kosten; €4.140,-
Subsidie: € 3.500,-

Activiteit:
Kinderclu bs, vakantieactiviteiten, 
kindercursussen

Kinderen:
Laagdrempelige toegang 
tot de organisatie en de 
accommodaties

Maatschappij:
Laagdrempelige vorm 
van vrijwilligerswerk. 
Kinderen leren kennen en 
gekend worden

Doelstelling Het stimuleren van de ontplooiing van kinderen, nu en voor de 
toekomst. Hierbij gaat het o.a. om het bevorderen van de 
emancipatie, participatie en creativiteitsontwikkeling van 
kinderen.

Doelgroep Alle kinderen van 4-12 jaar in de gemeente Tynaarlo.

Aantal activiteiten 25

Bereik 375 kinderen

Werkzaamheden Vrijwilligers en freelancers voeren deze activiteiten uit.

Financiën Kosten; €4.140,-
Subsidie; €3,500,-

Prestatieveld WMO Samenhang en leefbaarheid

Categorie Basispakket

Productkaart 50 X Bijeenkomsten

Jaarplan 2017
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Cijfers 01 januari 2014

Gemeentelijke doelstelling

Product:
Ambulant jongerenwerk

Doelstelling

Aantal bezoeken

Bereik

Jaarplan 2017

Jongerenwerk

5177 jongeren 10-24 jaar 
2109 jongeren 10-14 jaar 
1980 jongeren 15-19 jaar 
1088 jongeren 20-24 jaar 
2772 jongens
2405 meisjes____________

1. Het tot stand brengen van een samenhangend en 
herkenbaar aanbod van voorzieningen voor de jeugd zodat 
deze kan opgroeien tot zelfbewuste en zelfstandige individuen. 
Dit in afstemming met samenwerkingspartners rond de 
doelgroep kinderen/jeugd o.a. de combinatiefunctionarissen.
2. Het jongerenwerk vervult vanuit het voorliggend veld een 
functie binnen de zorgstructuur van het CJG. Waarbij het 
accent ligt op preventie, gerichte informatie en advies en 
signalering van trends en problematieken. Hierbij is de Inzet 
van Jongerenwerk binnen het onderwijs (school als vindplaats) 
vanuit interventieniveau 2 een concrete uitwerking.
3. Vergroten van de participatie, actieve deelname van 
jeugdigen bij organisatie en uitvoering van activiteiten.
4. Vergroten van de bewustwording van jeugdigen bij hun 
eigen leefomgeving.
5. Ambulante groepen in beeld brengen en wanneer gewenst 
vervolgacties ontwikkelen. Waarbij het gaat om een gerichte 
aanpak, afgestemd op ondersteuning van de groep (maatwerk) 
en afgestemd met netwerkpartners, relevante betrokkenen.
6. Vervullen van de functie van intermediair tussen jongeren en 
buurt. Relatie tussen jongeren en buurt verbeteren (ombuigen 
van negatieve imago van jeugd) en in het kader hiervan een 
voortrekkers rol vervullen binnen de begeleidingscie’s rond de 
JOP's.

Kosten Kosten: € 78.297,-
Subsidie; € 78.297,-

Jongerenwerk

Jongeren:
Contacten met omgeving leggen
en verbeteren
Minder overlast
Signalering
Activering

Maatschappij:
Belangenbehartiging 
Vermindering overlast 
Signalering

Door een ieder geaccepteerde plek voor jongeren in de openbare ruimte. 
Vervullen van de functie van intermediair tussen jongeren en buurt. 
Relatie tussen jongeren en buurt verbeteren (ombuigen van negatieve 
imago van jeugd)._______________________________________

Doelgroep Jongeren op formele en niet formele hangplekken.
Buurtbewoners.
Voortgezet Onderwijs

200 bezoeken

n.v.t.
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Input 1038 uur

Werkzaamheden Contact leggen
Rapporteren
Vervolgstappen formuleren
Activiteiten voor jongeren
Begeleiding vrijwilligers

Financiën Kosten: € 75.487,-
Subsidie: € 75.487,-

Prestatieveld WMO Jeugd en ouders

Categorie Flexibel pakket

Productkaart Flexibele begeleiding
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Activiteit:
CJG

Jaarplan 2017

Jongerenwerk

Jongeren:
Belangenbehartiging
Signalering
Hulpverleningstraject

Maatschappij:
Belangenbehartiging
Signalering
Beleidsvorming

Doelstelling Creëren van platformen waar op integrale wijze de 
jongerenproblematiek van beleid tot uitvoering een plaats kan 
krijgen.

Doelgroep Organisaties die werken met/voor jongeren.

Aantal bijeenkomsten 12 bijeenkomsten

Bereik n.v.t.

Input 25 uren

Werkzaamheden Voorbereiding overleg
Rapportage

Financiën Kosten; € 3.000,-- 
Subsidie: €3.000,-

Prestatieveld WMO Jeugd en ouders

Categorie Flexibel pakket

Productkaart 18 X Netwerkdeelname

trios jjelziJn



Participatie

Cijfers 01 januari 2014 32493 inwoners
8888 inwoners tussen 55 -75
3291 inwoners 75+

Gemeentelijke doelstelling - Mensen in staat stellen zelfstandig te kunnen functioneren 
ondanks hun beperkingen.
- Mensen laten deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.
- Mensen uit hun maatschappelijke isolement halen of dit 
voorkomen.
- Sociale samenhang in en leefbaarheid in dorpen, wijken en 
buurten stimuleren.
- Hulp bij sociale netwerken wanneer de Sociaal Teams dit 
aangeven.
- Sluitend netwerk creëren aan collectieve en algemene 
voorzieningen op het gebied
van welzijn, zorg en wonen. _________

Kosten Kosten; €178.427,-
Subsidie: € 118.197,-

Participatie

Activiteit:
Vervoer

Cliënten:
Laagdrempelige diensten, die de 
zelfredzaamheid bevorderen 
Signalering

Maatschappij:
Signalering
Minder druk op “dure”
voorzieningen

Doelstelling Het leveren van een bijdrage aan het behouden en bevorderen 
van maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en 
welbevinden.

Doelgroep Mensen die door omstandigheden afhankelijk worden van deze 
voorziening.

Aantal 7000 ritten
4000 passagiers
100.000 km
50 uitstapjes (300 deelnemers)

Input 1250 uren

Werkzaamheden Coördinatie
Ondersteuning vrijwilligers
Planning
Administratie
Signalering

Financiën Kosten: €115.177,-
Subsidie: € 88.677,-

Prestatieveld WMO Voorzieningen voor mensen met een beperking

Categorie Basispakket

Productkaart Dienstverlening aan derden

Jaarplan 2017
tniQs uuelzijn



Activiteit:
MBvO 
Sport 55+

Participatie

Ouderen:
Gezondheid 
Sociale participatie 
Beweging

Maatschappij:
Minder druk op 
gezondheidszorg 
Sociale participatie

Doelstelling Bevorderen van gezondheid van lichaam en geest door middel 
van beweging.

Doelgroep Alle ouderen van de gemeente Tynaarlo. 1

Aantal groepen 20 groepen

Bereik 250 deelnemers

Input 160 uren

Werkzaamheden Organisatie
Cuürdinalie
Administratie

Financiën Kosten; € 36.500,-- 
Subsidie: €0,~

Prestatieveld WMO Participatie van mensen met een beperking

Categorie Basispakket

Productkaart 20 X Cursus

Jaarplan 2017
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Participatie

Activiteit:
Sozen
Biljarten
Activiteiten
Computersozen
Koffieochtenden

Ouderen:
Sociale contacten 
Signalering 
Ontspanning 
Dag/weekritme

Maatschappij:
Sociaal isolement 
voorkomen. 
Signalering 
Vrijwilligerswerk

Doelstelling Creëren van vaste momenten in de weekstructuur van ouderen.

Doelgroep Alle ouderen van de gemeente Tynaarlo.

Aantal 20 activiteitengroepen

Bereik 500 deelnemers

Input 50 uren

Werkzaamheden Coördinatie
Ondersteuning vrijwilligers
Organisatie

Financiën Kosten; € 3000,- 
Subsidie: € 0,-

Prestatieveld WMO Samenhang en leefbaarheid

Categorie Basispakket

Productkaart 800 X Bijeenkomst

Jaarplan 2017
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Activiteit: 
Huisbezoek 75+

Participatie

Ouderen:
Laagdrempelige toegang tot 
diverse informatie 
Bekendheid aanbod ouderen
werk/zorg

Maatschappij: 
Laagdrempelig toe
gang tot diverse 
informatie. 
Bekendheid aanbod 
ouderenwerk/zorg.

Doelstelling Ouderen op maat informeren over diensten en voorzieningen, die 
het zelfstandig wonen kunnen bevorderen c.q. vereenvoudigen.

Doelgroep Met name ouderen in de 4® levensfase.
Mensen, die in hun directe omgeving te maken hebben met 
ouderen in de 4® levensfase.

Aantal Huisbezoek;
- 200 huisbezoeken

Input 250 uren

Werkzaamheden Huisbezoeken
Registratie
Ondersteuning vrijwilligers

Financiën Kosten: € 29.520,-
Subsidie; € 29.520,-

Prestatieveld WMO Informatie en advies

Categorie Basispakket

Productkaart 300 X Informatie

Jaarplan 2017
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Participatie

Activiteit:
Netwerken
Overlegsituaties

Cliënten:
Belangenbehartiging
Signalering
Aanbod ouderenwerk/zorg

Maatschappij:
Belangenbehartiging
Signalering
Beleidsvorming

Doelstelling Deelnemen aan platformen zodat kennis en informatie met elkaar 
gedeeld kan worden.

Doelgroep Zorgcentra
Gemeente
Ouderenbonden
SAGT
Woningbouwverenigingen
WMO adviesraad

Aantal 25 bijeenkomsten

Input 50 uren

Werkzaamheden Overleg
Vergaderingen
Voorbereiding
Rapportage

Financiën Overgeheveld naar Sociaal team

Prestatieveld WMO n.v.t.

Categorie Flexibel pakket

Productkaart 50 X Netwerk

Jaarplan 2017
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Cijfers 01 januari 2014

Gemeentelijke doelstelling

Product:
Steunpunt Vrijwilligerswerk

Jaarplan 2017

Vrijwilligers en mantelzorg

32493 inwoners

• Vergroten sociale participatie
• Erkenning en promotie van het vrijwilligerswerk, ook 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• Behoeften blijven inventariseren en monitoren
• Inzet meer vrijwilligers
• Het matchen van vrijwilligers en vacatures
• Het matchen van vrijwilligers in samenwerking met 

Intergemeentelijk Sociale Dienst (ISD) in het kader van 
de Participatiewet en met onze inwoners die in een 
instelling verblijven of (groeps)begeleiding hebben in 
het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)

• Als steunpunt fungeren voor instellingen bij het product 
vrijwilligerswerk

Kosten Kosten: € 110.607.-
Subsidie; € 110.607,- 
Maatjesproject € 500,- per koppel

Inwoners:
Werven van vrijwilligers 
Ondersteuning vrijwilligers
organisaties
Laagdrempelige toegang tot 
organisaties en accommodaties

Maatschappij:
Sociale participatie 
Minder druk op “dure” 
voorzieningen

Doelstelling Het Steunpunt Vrijwilligerswerk stelt zich ten doel het 
vrijwilligerswerk in de gemeente Tynaario te ondersteunen en te 
ontwikkelen.

Doelgroep Vrijwilligers
Vrijwilligersorganisaties

Aantal openstellingen 375 uren

Bereik n.v.t.

Input 600 uren

Werkzaamheden Organisatie
Coördinatie
Makelaarsfunctie

Financiën Kosten: € 61.255,-
Subsidie: € 61.255,-
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Prestatievelden WMO Mantelzorg en vrijwilligers
Samenhanq en leefbaarheid

I Categorie Basispakket

Productkaart 360 X Openstelling

Jaarplan 2017 trios ijuetzijn



Mantelzorg

Product:
Ondersteuning Mantelzorg

Mantelzorgers: 
Laagdrempelige toegang tot 
diverse informatie 
Bekendheid aanbod 
welzijn/zorg

Input

Prestatieveld WMO

Categorie

Maatschaopii: 
Laagdrempelige toegang 
tot diverse informatie. 
Bekendheid aanbod 
welzijn/zorg
Minder druk op gezond
heidszorg.

Gemeentelijke doelstelling Ondersteunen mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting.
Inspelen op de behoeften van de mantelzorgers.
Behoeften blijven inventariseren en monitoren .

Doelgroep Alle mantelzorgers

Bereik 9 X Alzheimercafé
2 X SamSam
30 X bemiddeling
9 X koppel
2 X activiteit Dag van de Mantelzorg
2 X Lotgenotencontactgroepen
3 X Netwerkoverleg
6 X zorgvrijwilligers
125 X bij ons bekende mantelzorgers
2 X training

700 uren

Werkzaamheden Registratie
Ondersteuning vrijwilligers
Mantelzorgondersteuning
Bemiddeling hulpvragen
Bestand mantelzorgers handhaven en uitbreiden,
Aandacht jonge mantelzorgers,
Lotgenoten contacten (met thema’s),
Organisatie dag mantelzorg (jong en oud).

PR en één aanspreekpunt mantelzorg.
Netwerken (o.a. Wmo-advies en Mezzo),
Onderhoud website evt. digitaal ondersteuningsnetwerk,

Deskundigheidsbevordering,
Training, ondersteuning, werven van zorgvrijwilligers.

Respijtzorg ontwikkelen.

Financiën Kosten: € 49.352,-
Subsidie; € 49.352,-
Maatjesproject € 500,- per koppel

Mantelzorg en vrijwilligers

Basispakket

Productkaart Informatie
Flexibele begeleiding
ondersteuning

Jaarplan 2017 14
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Samenlevingsopbouw en projecten

Cijfers 01 januari 2014 32493 inwoners

Gemeentelijke doelstelling
Bevorderen betrokkenheid van inwoners bij hun 
omgeving
Zicht op sociale cohesie in de buurten en wijken 
Benutting en ontwikkeling van sociale verbanden en 
organisaties ten gunste van de gemeenschap 
Organisaties en initiatieven zodanig ondersteunen 
zodat zij - na verloop van tijd - zelfstandig verder 
kunnen gaan Signaleren trends in de samenleving 
Aanjagen van (preventieve) initiatieven die inwoners 
minder (of op een later moment) afhankelijk maken van 
zorg en ondersteuning door professionals

Kosten Kosten; € 191.893,-
Subsidie: €191.893,-

Sociale Teams

Product:
Sociale Teams

Inwoners:
Contacten met omgeving leggen
en verbeteren
Minder overlast
Signalering
Activering
Laagdrempelige toegang tot 
diverse informatie 
Bekendheid aanbod ouderen
werk/zorg

Maatschappij:
Belangenbehartiging 
Vermindering overlast 
Signalering

Laagdrempelig toe
gang tot diverse 
informatie. 
Bekendheid aanbod 
ouderenwerk/zorg.

Gemeentelijke doelstelling
Conform de visie en doelstelling van de gemeente Tynaario in 
het kader van het sociaal domein en de transformatie die dit 
met zich meebrengt, een bijdrage leveren aan de 
doelstellingen:
- Van zorg naar ondersteuning
- Ondersteuning zo dichtbij mogelijk
- Integrale aanpak; 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, 1 budget
- Iedereen doet vanuit zijn eigen kracht en naar vermogen mee
- Maatwerkvoorzieningen, passend en afgestemd op vraag en 
behoefte
- Aansluiten bij huidige initiatieven en 
samenwerkingsverbanden
- Van individuele voorzieningen naar algemene en/of 
collectieve voorzieningen
- Keuzevrijheid voor de inwoner

Doelgroep Inwoners gemeente Tynaario

Aantal Zie werkplan Sociaal Team

Jaarplan 2017
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Input 2875 uren

Werkzaamheden Contact leggen
Rapporteren
Vervolgstappen formuleren
Huisbezoeken
Registratie

Prestatieveld WMO Jeugd en ouders, informatie en advies, WMO beoordelingen

Categorie Basispakket

Productkaart Flexibele begeleiding, informatie

Jaarplan 2017
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Accommodaties
Cijfers 01 januari 2014 32493 inwoners

Gemeentelijke doelstelling Functies bij elkaar brengen en zo efficiënt als mogelijk gebruik 
maken van de accommodaties.
Overdracht beheersverantwoordelijkheden dorpshuizen kleine 
dorpen naar lokale beheersinstelling.

Kosten Kosten; € 478.380,- 
Subsidie; € 297.180,-

Activiteit: Gebruikers: Maatschaooii:
Exploitatie en beheer van Laagdrempelige toegang Leefbaarheid
Dorpshuizen en MFA's tot accommodaties Sociale cohesie

Sociale participatie

Doelstelling Het versterken van de sociale infrastructuur

Doelgroep Alle inwoners van de dorpen Vries, Eelde/Paterswolde, Zuidlaren

Aantal Dorpshuis “De Pan”
Ons Dorpshuis
De Ludinge

Bereik “De Pan”: 2600 openingsuren
Ons Dorpshuis: 2600 openingsuren
De Ludinge: 2600 openingsuren

Werkzaamheden Beheer
Schoonmaak

Financiën Vries - De Pan 
-Kosten: €138.957,-
- Subsidie; € 82.957,-

Eelde/Paterswolde - Ons Dorpshuis 
-Kosten: €170.644,-
- Subsidie: € 97.944,-

Zuidlaren - De Ludinge 
-Kosten: € 168.779,-
- Subsidie: € 106.279,-

Prestatieveld WMO Samenhang en leefbaarheid

Categorie Basispakket
Productkaart 7800 X Openstelling

Jaarplan 2017
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Peuterspeelzaalwerk

In het startpakket is subsidie aangevraagd voor het peuterspeelzaalwerk in 2017, inspelend op de 
mogelijkheid dat de gemeente het aangekondigde beëindigen van de subsidie per 1 januari 2017 met 
een jaar zou verschuiven , nu Asscher de harmonisatie heeft uitgesteld tot 1-1-2018.

Startpakket:

Eelde
Hummelhoes en 
Klain Grut
Zuidlaren
Peuterlaartje en 
Peuterschoeltje
Vries
Stappertje

Aantal groepen Capaciteit in 
peuterplaatsen

64

Begrootte/bezette
opvanguren

13824

13824

5376

Begrootte
bezetting

90%

90%

80%

Gevraagde subsidie

Begrote ouderbijdrage

Integrale (niet geharmoniseerde) kostprijs

€ 85.000

€118.925

€6,31

Inmiddels is duidelijk dat de gemeente de harmonisatie met een jaar heeft uitgesteld en subsidie voor 
het jaar 2017 toekent, ter hoogte van € 80.000.

Trias heeft begin 2016 de voorbereidingen voor de Harmonisatie van de peuterspeelzalen voortvarend 
opgepakt. Dat heeft geleid tot conclusies ten aanzien van de positie van de 5 peuterspeelzalen. Daar 
waar Trias haar peuterspeelzaal kan samenvoegen met Kinderdagopvang wordt dat in gang gezet. 
Voor de zogenaamde “stand alone” locaties is gezocht naar een overname- kandidaat, die op of rond 
die locatie Kinderopvang verzorgt. De besprekingen hierover zijn in volle gang.

In 2017 is aan de orde:
Het afronden van de harmonisatie van de 5 peuterspeelzalen
Integreren van de peuteropvang in de Kinderopvang van Trias in Eelde/Paterswolde
Overdragen van de peuterspeelzalen in Vries en Zuidlaren aan collega-
Kinderopvangorganisatie.
De gemeente is er het afgelopen jaar niet aan toe gekomen om een regeling te ontwikkelen 
voor de zogenaamde kostwinnersgezinnen, die nodig wordt in de geharmoniseerde situatie. 
Dat is een regeling waar ouders die geen beroep kunnen doen op de Kinderopvangtoeslag 
een beroep op kunnen doen bij de gemeente. Om door te kunnen gaan met de harmonisatie 
heeft Trias aangeboden deze regeling in te richten en daarvoor de subsidie, zoals verstrekt 
zal worden in te zetten. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt.
Trias bereidt verder overdracht van een drietal peuterspeelzalen, in geharmoniseerde vorm 
voor. Hiervoor is het nodig dat een deel van de subsidie, die is verstrekt aan Trias , 
overgedragen kan worden aan de partij die de peuteropvang voortzet. Deze partij zal 
vervolgens op eenzelfde wijze de subsidie inzetten voor de kostwinnersgezinnen.
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Jongerenwerk

Missie jongerenwerk
“Jongeren zijn per definitie de maatschappij van morgen en de opvoeders van overmorgen. Investeren 
in jeugd is dan ook geen vrijblijvende optie, maar een primaire noodzaak om negatieve ontwikkelingen 
in de samenleving proactief en adequaat aan te pakken. ”

Het jongerenwerk kan er toe bijdragen dat de jeugd de ruimte krijgt om eigen ideeën te ontwikkelen, te 
experimenteren en 'jong te zijn’. Het jongerenwerk heeft een vaste plek binnen de organisatie en de 
samenleving. Er is vraag van de jeugd om handreikingen, begrip en steun op haar weg naar vol
wassenheid. Jeugd is afhankelijk van volwassenen: financieel, fysiek, emotioneel en juridisch. Het 
jongerenwerk neemt hierin een duidelijke plaats in om samen met de jeugd een brug te slaan naar de 
andere volwassenen.

Strategische doelen
Het vaststellen van de strategische doelen staat in nauw verband met de strategische doelen van het 
gemeentelijk jeugdbeleid en het beleid van andere organisaties binnen de leefwereld van de jongere:

• het ontwikkelen van jeugdparticipatie;
• de jeugd betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid dat de

leefwereld van de jongeren beïnvloedt;
• zorgen dat de jeugd een rol en stem krijgt in voorzieningen, activiteiten en organisaties in de

directe leefomgeving van jongeren;
• een schakelfunctie vormen tussen jongere en jeugdhulpverlening
• het ontplooien van activiteiten die leiden naar positieverbetering van jongeren binnen hun

leefomgeving;
• het ontwikkelen van lokale netwerken, zowel op uitvoeringsvraagstukken als op

beleidsvraagstukken;
Willen we onze strategische doelen halen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Als instelling betrokken worden bij de ontwikkeling van gemeentelijk jeugdbeleid:
• Als instelling betrokken worden bij beleidsafstemming van organisaties in de directe

leefomgeving van jongeren

Visie m.b.t. het jongerenwerk
Uitgangspunt is dat, voordat we ons op specifieke problemen kunnen richten we het algemeen beleid 
goed uitvoeren. Landelijke cijfers geven aan dat het met 85% van de jongeren goed gaat en dat 15% 
van de jongeren problemen heeft en/of problematisch gedrag vertoont. Je zult je in eerste instantie 
moeten richten op die 85% voor dat überhaupt die 15% aan de orde is.

Een ander wezenlijk onderdeel is kennen en gekend worden. Laagdrempelig zijn.

Niet repressief of preventief maar...

We merken onder partijen die werken met jongeren vaak de drang om een keuze te maken voor het 
repressieve kamp enerzijds of het preventieve kamp anderzijds. Partijen als hulpverlening, 
jongerenwerk en scholen zouden dan voornamelijk preventief werkzaam zijn en politie en andere 
handhavende partijen repressief.

Situationeel correct handelen

Binnen Trias betekent dit dat niet onze voor ingenomen stelling ons handelen dicteert, maar de 
situatie die op dat moment speelt in die bepaalde context. Dat betekent dat als een jongere het nodig 
heeft repressief benaderd te worden, dat we dat doen. Blijkt echter in die specifieke situatie preventief 
handelen meer op zijn plek, dan heeft dat de voorkeur. Blijkt echter een combinatie van beide het 
meest effectief, dan is dat de inzet. Preventief en repressief zijn beide andere alternatieven die hun 
nut kunnen bewijzen in het werken met jongeren.

Investeren in Jeugd
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In de formulering van onze visie gebruiken we dan ook heel bewust het woordje investeren. 
Investeren kan namelijk een repressief, preventief of een combinatie zijn. Het gaat erom dat datgene 
gebeurd wat in het geleefde leven het wenselijke verschil uit maakt.

De Doelgroep
Binnen het jongerenwerk moeten we onderscheid maken in twee leeftijdscategorieën:

12 t/m 17 jarigen (middelbare schoolleeftijd)
Kenmerkend voor deze groep is dat het gaat om leerplichtigen, met een eventuele bijbaan, 
thuiswonend, vooralsnog steunend op ouders, verkerend in vriendengroepen zodat de sociale 
behoefte wordt bevredigd (ergens bij horen), behoefte aan experimenteerruimte.
18 t/m 23 jarigen (jong volwassenen)
Kenmerkend voor deze groep is dat de behoefte ontstaat om los te komen van de 
gezinssituatie; overgang naar zelfstandigheid.

De functies van het jongerenwerk
Ontmoeting en recreatie

Het bevorderen van contacten tussen jongeren, gericht op ontspanning; kennismaking met door 
anderen gehanteerde waarden.

Vorming en educatie
Het bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van jongeren ter verbetering van 
persoonlijk en algemeen maatschappelijk functioneren.

Cultuur en creativiteit
Het bevorderen van deelname van jongeren aan cultuuruitingen, gericht op creatieve 
ontplooiing en (niet professionele) kunstbeoefening en -beleving.

Dienstverlening en voorlichting
Het bevorderen van zelfredzaamheid door het geven van informatie en advies, het verlenen van 
concrete diensten en/of doorverwijzen bij vragen of problemen van persoonlijke en/of 
maatschappelijke aard.

Belangenbehartiging en activering
Het bevorderen van actieve lichamelijke en geestelijke maatschappelijke participatie, al dan niet 
in collectief verband, bij ontwikkelingen in en vormgeving van de samenleving in het algemeen 
en de eigen leef-, woon- en werkomgeving in het bijzonder.

Opvang
Het besteden van aandacht aan jongeren behorend tot bijzondere categorieën, gericht op 
aanvullingen van gesignaleerde (maatschappelijke) tekorten.

Afstemming en coördinatie
Het bevorderen van intersectoraal beleid door het realiseren van samenwerking tussen 
overheden, (zelf)organisaties en specifieke categorieën en/of groepen jongeren.

Signalering
Het bevorderen van inzicht in persoonlijke en maatschappelijke tekorten en de mogelijkheden 
om deze tekorten te verhelpen.

Producten en diensten van het jongerenwerk 
Ambulant Jongerenwerk
Het gaat hier om contact te leggen met groepen jongeren op straat. Het hoeft niet alleen om 
groepen te gaan die overlast veroorzaken. Het gaat erom dat je als jongerenwerker gekend 
word.
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Jongerenwerk op school
Het gaat hierom gekend worden op het middelbaar onderwijs in onze gemeente. De scholen 
worden volgens afspraak regelmatig bezocht en de jongerenwerker heeft contact met de 
leerlingen en ook de docenten. Dit kan ook komen tot gezamenlijke activiteiten.

Jongerenwerkoverleg met MJD
Ook de MJD doet jongerenwerk op school in de stad Groningen en aangezien veel jongeren 
uit Tynaario in Groningen op school gaan en zij dus gekend worden door de jongerenwerkers 
van de MJD is een regelmatig afstemmingsoverleg noodzakelijk.

Jongerenwerk plus (individuele begeleiding)
Het gaat hierom individuele begeleiding van een jongere meestal gericht op vinden van werk 
of scholing. Een regietraject.

Activiteiten voor en door jongeren (in samenwerking met combinatiefunctionarissen)
Het zou goed zijn als de combinatiefunctionarissen ook meer activiteiten voor jongeren 
zouden organiseren. En dat tijdens deze activiteiten de jongerewerker(s) aanwezig zijn.

Ondersteunen jongeren met een doel (hebben zelf een idee)
Initiatieven van en voor jongeren worden ondersteund door de jongerenwerker.

Bemiddeling tussen jongeren en buurt
Het gaat hierom verdraagzaamheid tussen jongeren en de buurt waar zij vertoeven. Vormen 
van overleg tussen jongeren en buurtbewoners kunnen hierbij helpen.

Maatschappelijke inzet van jongeren
Jongeren die zich maatschappelijk willen inzetten worden ondersteund en gemotiveerd door 
de jongerenwerker. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een liedjesfestival in 
Kornoeijehof.

POD Sport
Ondersteuning aan sportverenigingen, zodat zij problemen en knelpunten sneller kunnen 
signaleren.

Overleg Jongerenwerk en andere organisaties (Politie, Veiligheid, handhaving e.d.)
Dit overleg bestaat officieel niet meer. Het is goed om dit weer gestructureerd op te pakken 
met een officiële kartrekker. Trias kan deze rol vervullen.
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Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het Steunpunt vrijwilligerswerk Tynaario verstaat onder de (vernieuwde) makelaarsfunctie het 
verbinden van vrijwilligers en activiteiten, zoekende en biedende partijen met elkaar. Dit kunnen 
bijvoorbeeld bedrijven, sociale teams, burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties ( zoals 
verenigingen en stichtingen), scholieren, sponsoren, uitkeringsgerechtigden of gemeente zijn.

De Makelaar/ Steunpunt speelt een rol bij de begeleiding, ondersteuning, advies, 
deskundigheidbevordering, promotie, waardering, bemiddelen en het versterken van het 
vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord.

Concreet houdt het Steunpunt zich bezig met vijf hoofdpunten:
1. Advies en bemiddeling
2. Deskundigheidsbevordering
3. Informatie en advies
4. Promotie en waardering vrijwilligerswerk
5. Projecten

Advies en Bemiddeling
Een ieder die vrijwilligerswerk zoekt is welkom voor advies en bemiddeling.
Wij bieden 1 a 2 bemiddelingsgesprekken en geven advies over mogelijke vrijwilligersplaatsen. De 
‘potentiële’ vrijwilliger neemt zelf contact op met de maatschappelijke organisatie. Nadat de vrijwilliger 
is gestart met zijn/ haar werkzaamheden is er een korte evaluatie.
De vrijwilliger is hierbij in staat zelfstandig aan de slag te gaan als vrijwilliger.

Ook werken we samen met Lentis, VNN en Werkplein baanzicht om voor cliënten/klanten een aanbod 
te doen. Hierbij zijn er niet alleen gesprekken met de potentiële vrijwilliger maar ook met zijn/haar 
begeleider/coach.
Ook hierbij wordt geacht dat de vrijwilliger zelfstandig het contact kan leggen, kennismaking 
gesprekken kan voeren en aan de slag kan gaan bij de vrijwilligerswerkplek.

De sociale teams kunnen ook beroep op het Steunpunt doen als zij voor een klant vrijwilligerswerk 
zoeken.

Het Steunpunt maakt gebruik van de vrijwilligersvacaturebank en de opgebouwde kennis van het 
vrijwilligersveld.

Deskundigheidsbevordering
De deskundigheidsbevordering is zowel bedoeld voor maatschappelijke organisaties (verenigingen en 
stichtingen) als (potentiële) vrijwilligers.
Vooraf inventariseert het Steunpunt de behoefte uit het vrijwilligersveld en maakt samen met het 
bedrijfsleven en diverse andere organisaties een scholings/educatie aanbod in de vorm van een 
kenniskaravaan.
Voorbeelden hiervan;
Voor vrijwilligers: BHV cursus, presenteren is te leren, computerhulp, teksten schrijven voor je club, 
werken met de vacaturebank.
Voor verenigingen en stichtingen: Info avond - gemeentelijk vrijwiliigersverzekering, - grenzen aan 
vrijwilligerswerk in de zorg. Netwerkavond met bedrijven. Thema avond - werving en behoud van 
leden, -meer vrijwilligers in korte tijd, - cursus vrijwilliger coördinator, - netwerken hoe doe je dat, - 
samenwerken met de gemeente. Cursus Fondsenwerving.

Informatie en advies
De makelaar is op de hoogte van de landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen, met name op het 
gebied van wet en regelgeving. Hierbij kan gedacht worden aan: onkostenvergoedingen, Arbo 
wetgeving, bestuurdersverzekeringen, vrijwilligersverzekeringen, hygiëne wetgeving, vrijwilligerswerk 
en uitkering, vluchtelingen en vrijwilligerswerk en veiligheid op de werkvloer.
Het Steunpunt is aangesloten bij het NOV en neemt actief deel aan het provinciaal netwerk van 
vrijwilligerssteunpunten.
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Promotie en waardering vrijwilligerswerk
Promoten van vacatures van landelijke, provinciale en lokale maatschappelijke organisaties door 
middel van b.v. het plaatsen van de vacatures inde lokale kranten, de vacaturebank, 4 x per jaar op 
RTV Drenthe, in stands op markten en vacature zuilen in de drie bibliotheken.

Promoot landelijk, provinciale en lokale, vrijwilligers initiatieven, waarderingsacties zoals b.v. Appeltjes 
van Oranje.

Het Steunpunt denkt mee en helpt mee bij het organiseren van jaar van de vrijwilliger en het 
gemeentelijk vrijwilligersfeest.

Projecten:
Het Steunpunt is betrokken bij de uitvoering van:

NL Doet
De makelaar heeft een actieve makelaarsrol m.b.t. de lokale NL Doet. Dit houdt in dat de makelaar op 
de NI Doet dagen, veel verschillende partijen met elkaar matcht.
Elk jaar weer, matcht de makelaar alle leerlingen van school AOC Terra in Eelde naar geschikte NL 
Doet klussen bij veel verschillende maatschappelijke organisaties.
Ontstane ideeën/ klussen: rolstoel reparatie service, ontbijt voor mantelzorgers, vrijwilligers in het 
zonnetje zetten, collectie teams tot aan terreinonderhoud van natuurorganisaties en 
voetbalverenigingen.

De uitdaging en de Netwerkavonden
Samen met de nieuw opgerichte organisatie: ‘ De uitdaging’ zal de makelaar maatschappelijke 
organisaties matches maken met het bedrijfsleven en met organisaties onderling.

3. Wat kan het Steunpunt bieden wat betreft participatie en activering

Inleiding
Het Steunpunt kan samen andere partijen zeker een bijdrage leveren voor wat betreft participatie en 
activering van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en mensen in een 
sociaal isolement.
Door het doen van maatschappelijk nuttige activiteiten of deelnemen aan activiteiten kan een 
werkritme worden opgebouwd, sociale contacten worden gelegd, kunnen mensen zich weer nuttig 
gaan voelen. In sommige situaties kan het een opstap zijn naar een betaalde baan.

Maar een geschikte activiteit of een leuke vrijwilligersbaan vinden en te houden is soms (nog) niet 
voor iedereen mogelijk. Hierbij is een goede begeleiding en maatwerk van belang.

Het Steunpunt kan hierin een stuk begeleiding bieden bij het vinden van een geschikte activiteit/ 
vrijwilligersbaan.
Graag zouden we willen starten in een vorm van een pilot met 20 personen:

Doel
• Het bevorderen van het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten of het deelnemen 

aan activiteiten, gericht op activering, opdoen van nieuwe competenties of gericht op het 
voorkomen van sociaal isolement.

Doelgroep
• Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
• Statushouders
• Mensen in een sociaal isolement
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Resultaat
• Persoon doet mee in de maatschappij; Door middel van het volgen training/ cursus, of 

onderneemt een activiteit of gaat vrijwilligerswerk doen.
Deze (warme) bemiddeling en begeleiding bestaat o.a. uit:

• Gesprekken samen met Werkplein Drentsche AA en klant om mogelijkheden, interesses en 
talenten te ontdekken.

• Zoeken naar geschikte vrijwilligersbanen; maatwerk
• Begeleiding bieden naar vrijwilligersbaan en aanspreekpunt zijn zowel voor klant maar ook 

voor organisatie*.
• Als het blijkt dat klant (nog) niet geschikt is voor een vrijwilligersbaan dan wordt de 

samenwerking gezocht met de sociale teams Zuidlaren / Eelde/ Vries.
• Het Steunpunt gaat (indien nodig) mee naar eerste kennismakingsgesprek met organisatie.
• Het steunpunt onderhoudt nauwe contacten en verricht acquisities om geschikte 

vrijwilligerswerkplekken te creëren, met de juiste begeleiding op de werkvloer.
• Het Steunpunt biedt p afstand ondersteuning bieden op de werkplek en is een vraagbaak.
• Het Steunpunt houdt een evaluatie met klant die een vrijwilligersbaan heeft gevonden.
• het steunpunt is ook beschikbaar voor de sociale teams om samen te kijken naar maatwerk 

voor mensen in een sociaal isolement. ( maatwerk )

* bij ongemotiveerde vrijwilligers kan de organisatie ook contact opnemen met Werkplein Drentsche
AA.

Met elkaar
Graag willen we dit samen realiseren met o.a. de Sociale Teams Eelde, Zuidlaren en Vries, met het 
ISD, Inlia, Vluchtelingenwerk Noord Nederland en onze eigen organisatie Trias.
Hierbij is een nauwe samenwerking en verdere afspraken belangrijk.

En met het al bestaande netwerk van het Steunpunt Vrijwilligerswerk; de maatschappelijke 
organisaties, die gebruik maken van de vacaturebank.

Voorwaarden:
• Mensen moet enigszins gemotiveerd zijn
• Fysiek en mentaal in staat te zijn om te participeren
• De Nederlandse taal enigszins beheersen.

Tijdsinvestering pilot
Graag willen we starten met 20 personen.
Wij verwachten dat we per persoon rekening moeten houden met een gemiddelde tijdsinvestering van 
10 uur.

Door aanpassing in de openingstijden en sommige (administratieve) taken te laten verrichten door een 
vrijwilliger van het Steunpunt, komen we op deze berekening.

Minder openingstijden 
Taken vrijwilliger

20 personen x 10 uur ^ 
20 personen x -2 uur 
20 personen x -2 uur

200 uur

Uiteindelijk totaal aantal uren

4. Als slot: vernieuwde openingstijden

20 personen x 6 uur = 120 uur

Anno 2016 merken wij dat dat de bezoekers ons vaker weten te vinden via internet en vaker 
communiceren via e-mail. Daar willen wij onze dienstverlening aan aanpassen.
Het steunpunt is één keer per week een dagdeel open voor vrije inloop. Op dit ‘spreekuur' is altijd 
iemand aanwezig voor persoonlijke bemiddeling en vragen.
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Daarnaast biedt het Steunpunt ook bemiddeling gesprekken op afspraak aan. (drie dagen in de week) 
Mocht het vervoer naar Vries een obstakel vormen m.b.t. een bemiddelingsgesprek dan is er de 
mogelijkheid om een afspraak te maken met de makelaar in de dorpshuizen van Zuidlaren en Eelde.
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